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DE

HAZELDONK

door Jan Tinmers

eel lang geleden was de oude hoeve l{azeldonk nog een
klein kasteeltje gelegen binnen een dubbele gracht. En
op dat kasteeltje woonde een jonker die een doàhter had.

hêt meisje echter spoorloos verduenen. De
kasteelheer zocht stad en land af om zijn dochter .terug te
vinden. Maar waar hij ook zocht nergens lras een spoor van haar
te vinden. Ten einde raad stapte de kasteelheer naax de pries_
ters van dê Latijnse school met de vraag of zij iloor hun geOp zekere dag was

beden de terugkomst van de jonkvrouw

niet konden bewerkstelligen. AIs dit zou lukken, zobeloofde de kasteelheer, dan zou
de Latijnse School bij z[jn dood de gehele Hazeldonk erven.
En jawel.r.r. Íla enige tijd was de dochter weer terug op het
kasteeltje en rÍat de kasteelheer beloofd had gebeurde ook.Zo

werd de Latijnse School eigenaar van de llazeldonk. Maar...er
was 6én voorwaarde aan de erfenis verbonden. De Latijnse School
zou de lfazledonk nooit en te ninner mogen verkopen. En dat
hebben ze toch gedaan want in 192O werd de Haze lalonk verkocht
aan de familie de l{it.....
Ongeveer in deze bewoordingen vertelde l{im v.d. I{ruys het bovenstaande verhaal. ltrim werd op de hoeve llazeldonk geboren.

Zijn vader was ile laatste pachter van de hoeve voordat deze
verkocht. Hij vertelde ook nog over een oud,boek wat rte
familie v.d. I(ruys bezat toen ze nog op de ilazeldonk woonde.
Migschien, zo vertelde hij, stond daar we1 iets over de genoende kasteelheer in, naar het boek is naar zijn zeggen spoor_
h'erd

loos verdwenen.

Het verhaal zoals het hierboven staat heeft iets van een oude
Iegende. En meestal bevatten oude legenden wel een kern van
waarheid. Of dat ook net deze llegendeÍ het geval is valt te
betwijfelen. Het is moei.Iijk te achterhalen of de Hazeldonk
lToeger een kasteeltje was. ldeer dan een omgrachte hoeve, een
Iuxe herenhoeve, zal het waarschtinliJk niet geweest zijn. Ver_
der is uit de archieven bekend dat Hendrik van Ruyschenbergh,
de stichter van de Latijnse School, de hoeve in lSgZ kocht van
Jenneke van Einatten, weduwe van Jan van den Boogaart voor de
son van Fl, 3201,25
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De hoeve behoorde sedert de stichtingsdatum tot de vaste bezittingen van de Latijnse School (f). Van een schenking of erfenis is in de archieven dan ook geen sprake.

Aanvullingên op of verklaringen van bovenstaande rrlegendelr zljr
uiteraard van harte welkon !
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